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Kabai Péter a Magyar Tudomány 2010. már-
ciusi számában megjelent cikkében súlyos 
kritikákat fogalmazott meg az általános isko-
lai integráció hatását elemző kutatásunk 
vizsgálati módszereivel és eredményeivel 
kapcsolatban. A kritikákat részletesen, két 
különálló cikkben válaszoltuk meg. Az egyik 
a mintavételi eljárást és a statisztikai módsze-
reket ért bírálatokkal foglalkozik, a másik a 
nem kognitív készségeket mérő eszközök 
ki dolgozására fókuszál. Utóbbi tanulmány 
túlmutat az aktuális vitán: általános érvényű 
szempontokat vet fel a mérőeszközök kidol-
gozásának nehézségeivel és kihívásaival kap-
csolatban, és részletesen bemutatja azt, hogy 
hogyan lehet ezekre módszertani szempont-
ból megfelelő válaszokat adni. Főként ez a 
szempont vezérelt bennünket abban, hogy a 
bírálatokra adott válaszainkat két külön ta-
nulmányban fogalmazzuk meg. 

A két tanulmány terjedelmi okok miatt 
eredeti formájában nem kaphatott helyet a 
Magyar Tudomány nyomtatott változatában. 
A válaszcikkek terjedelmét az magyarázza, 

hogy olyan súlyos kritikákat, amilyeneket 
Kabai Péter fogalmazott meg, hitelesen csak 
megfelelően részletes érvekkel lehet megvá-
laszolni. A részletes cikkeket az MTA Köz-
gazdaságtudományi Intézete és a Budapesti 
Corvinus Egyetem gondozásában kiadott 
Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek soro-
zatban jelentettük meg (Kézdi – Surányi, 
2010; valamint Surányi – Kézdi, 2010), és 
elérhetőek a Magyar Tudomány online kiadá-
sában is. A cikkekben – úgy gondoljuk – Ka-
bai Péter kritikáit érdemben és részletesen 
megválaszoljuk és megcáfoljuk. Ebben a 
cikkben röviden bemutatjuk a hatásvizsgálat 
kérdéseit és módszereit, és ezen kívül két 
olyan témával foglalkozunk, amelyek általá-
nosabb érdeklődésre is számot tarthatnak.

Publikációs formák 

A tartalmi kérdések előtt egy formai kritikát 
is megválaszolunk. Eredményeink publiká-
lásával kapcsolatban Kabai Péter utal a referált 
folyóiratok és a peer review fontosságára, és 
felrója nekünk, hogy eredményeinket nem 
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ilyen módon publikáltuk. Elveivel teljes mér-
tékben egyetértünk, mi magunk is törekszünk 
arra, hogy legfontosabb következtetéseinket 
színvonalas referált nemzetközi folyóiratok-
ban jelentessük meg. A társadalmi programo-
kon elvégzett hatásvizsgálatok eredményeinek 
publikálása azonban sajátos utat követ: a 
kutatási beszámolók nem folyóiratokban 
jelennek meg, referált cikkek csak később 
születnek. A talán legismertebb hatásvizsgálat, 
a mexikói PROGRESA eredményeit is elő-
ször kutatási beszámolók formájában publi-
kálták (Gertler, 2000; vagy a számos műhely-
tanulmány eredményeire épülő összefoglalót, 
Skoufias, 2005), és csak később jelentek meg 
eredmények tudományos folyóiratokban 
(például de Janvry et al, 2006). Az okok kö-
zött a terjedelmi szempontok mellett a társa-
dalomtudományokban – különösen a köz-
gazdaságtudományban – rendkívül lassú 
pub likálási folyamat is szerepet játszik. Hatás-
vizsgálatunkkal mi is a nemzetközileg bevett 
utat tervezzük járni.

Az oktatási integrációs program 
és annak hatásvizsgálata 

Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
2003 őszén egy olyan, általános iskolás gyere-
kekre irányuló programot indított útjára 
először negyvenöt iskolában, melynek célja 
a hátrányos helyzetű gyerekek lemaradásai-
nak ellensúlyozása és továbbtanulási esélyei-
nek növelése volt integrált és magas minősé-
gű oktatási/nevelési környezet biztosításával. 
A program az egyes iskolákra fókuszált, ter-
mészeténél fogva érintetlenül hagyta az isko-
lák közötti szegregáció problémáját. A prog-
ram előírta a különböző családi hátterű ta-
nulók integrált oktatását iskolán belül, lénye-
gi eleme pedig az ilyen környezetben folyó 
hatékony és előítéletektől mentes oktatás 

elősegítése volt. Ennek érdekében a pedagó-
gusok olyan képzéseken vettek részt, melye-
ken módjuk volt elsajátítani a modern, kom-
petenciaorientált, gyermekközpontú és ko-
operációt segítő oktatási módszerek haszná-
latát. Az iskolák emellett egy koordinátori 
hálózat működtetésén keresztül segítséget 
kaptak az iskolai élet hatékonyabb szervezé-
séhez, valamint az iskola és környezete kö-
zötti kapcsolat fejlesztéséhez. Kutatásunk e 
program hatását vizsgálta a tanulók fejlődé-
sére és iskolai eredményességére. 

A hatásvizsgálat 2005 tavaszán indult, ami-
kor a program már másfél éve zajlott. Négy-
ezer tanulót követtünk nyomon három éven 
át, akik 2005-ben második, illetve hatodik 
osztályosak voltak, és eredményeiket 2007-
ben mértük negyedik, illetve nyolcadik osz-
tályos korukban. A program hatását vizsgáló 
kutatásunk beszámolóját 2008-ban tettük 
közzé (angol nyelven 2009-ben), (lásd Kézdi 

– Surányi, 2008a, 2008b, 2009).

A hatásvizsgálatok módszertana 
és Kabai Péter kritikái

Általánosságban a társadalompolitikai inter-
venciók hatásvizsgálatainak legfontosabb 
kérdése az, hogy milyen – társadalmi szem-
pontból is jelentős – előnyökkel vagy esetleg 
hátrányokkal jár az adott kormányzati be-
avatkozás a programban résztvevők számára. 
A gyermekekre irányuló oktatáspolitikai be-
avatkozások esetén a leggyakrabban vizsgált 
eredmény a gyermekek fejlődése, későbbi 
iskolai sikeressége, néhány esetben családjuk 
helyzetének alakulása a program hatására. 

Technikai értelemben a hatásvizsgálatok-
nak azt kell megbecsülniük, hogy a gyerekek 
hogyan fejlődtek, összehasonlítva azzal, aho-
gyan akkor fejlődhettek volna, ha nem vesz-
nek részt a programban. A hatásvizs gálatok 
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egyik legnagyobb módszertani nehéz ségét így 
az jelenti, hogy a „mi történt volna a gyerekek-
kel a program hiányában” eset nem mér hető 
közvetlenül. A kutatások ez a problémát úgy 
oldják meg, hogy a gyerekek fejlődésében 
bekövetkező változásokat alkalmasan válasz-
tott kontrollcsoport teljesítményéhez viszo-
nyítva értékelik, ami bizonyos feltevések 
mel lett jól reprodukálja azt, hogy hogyan 
fejlődtek volna ugyanezek a gyerekek a neve-
lési környezet változatlanul hagyása ese tén. 
Mindebből következően a hatásvizsgálatok 
megtervezésének módszertani értelemben két 
sarokpontja van: az első a mérési di menziók 
és a hozzájuk tartozó mérőeszközök meghatá-
rozása (vagyis annak a kérdésnek a megvála-
szolása, hogy a gyerekek komplex fejlődési 
mintázatában mely összetevők azok, melyek-
nek mérése lehetővé teszi a program társadal-
mi hatásainak megfelelő nyomon követését); 
a második a kontrollcsoport meg felelő kivá-
lasztása, ami alapvetően meghatározza az al-
kalmazható becslési eljárásokat és az adatok-
ból levonható következtetések hatókörét is.

Kabai Péter megkérdőjelezi a kutatásban 
használt mérőeszközök meg felelőségét és 
validitását, és kritikával illeti a mintavétel és 
a statisztikai elemzés módszereit. Kritikáit a 
kutatás kontextusának részletes ismertetése 
mellett tételesen megcáfoljuk említett tanul-
mányaink ban, a szakmai vita és a módszerta-
ni megfontolások iránt érdeklődő olvasók 
érveinket ezekben találhatják meg. 

A kritikai írás érdemének érezzük azon-
ban, hogy rávilágít egy, a társadalompolitikai 
programok hatásvizsgálatai és a természettu-
dományos vizsgálatok között meghúzódó 
általános módszertani különbségre. Úgy gon-
doljuk, ennek tisztázása nem csupán választ 
ad Kabai Péter legtöbb, a statisztikai módsze-
rekkel kapcsolatos kérdésére, hanem fontos 

tanulságul szolgálhat az eltérő diszciplínák 
eltérő látásmódjának megértéséhez is. Mint 
ilyen, ennek megismerése érdekes lehet a 
Ma gyar Tudomány – mint diszciplínák közöt-
ti folyóirat – olvasóközönségének szélesebb 
rétegei számára is. 

Kabai Péter hibásnak találja, hogy nagy-
számú eredményváltozóra külön-külön tesz-
teljük a programiskolák és a kontrolliskolák 
közötti különbségeket Bonferroni-típusú 
kor rekció alkalmazása nélkül. Kifogásolja 
emellett azt is, hogy a tanulók összességére és 
különböző csoportjaikra is megvizsgáljuk a 
program- és a kontrolliskolák közötti különb-
ségeket, s ezek során a csoportképző ismérvek 
nem függetlenek egymástól. Az ezekre a 
kritikákra adott rövid válaszunk az, hogy 
mód szereink teljes mértékben követték a tár-
sadalompolitikai programok hatásvizsgálatá-
nak nemzetközi irodalmában szokásos elem-
zési eljárásokat. Kabai Péter felvetése alapján 
azonban úgy tűnik, hogy ezek a standardok 
eltérnek a természettudományos kutatások 
gyakorlatától (bár azokat teljes mértékben 
nem ismerjük, hiszen nem vagyunk termé-
szettudósok, és természettudományok kuta-
tási eredményeit nem is véleményezzük). 

Véleményünk szerint a magyarázat a tu-
dományterületek eltérő kérdésfeltevésében és 
eredményeik eltérő felhasználási területében 
rejlik. A hatásvizsgálatok ugyanis a politikai 
döntéshozatal közvetlen támogatói, és sok 
esetben külső tényezők által meghatározott 
információhalmazra alapozva kell következ-
tetéseket levonniuk egy-egy kormányzati in-
tervenció sikerességére, társadalmi megtérü-
lésére, fenntartható működtetésére vonatko-
zóan. E tekintetben tehát eszközrendszerük 
és azok alkalmazásának gyakorlata is eltér a 
természettudományok – és sok társadalomtu-
dományi alapkutatás – eszközrendszerétől is. 

A Kabai Péter által javasolt Bonferroni-
korrekció lényege például az, hogy abban az 
esetben, ha több hipotézist tesztelünk egyen-
ként, akkor az alkalmazandó szignifikancia-
szintet a hipotézisek számával arányosan szi-
gorítsuk. A szignifikanciaszintek szigorításá-
val az ún. elsőfajú hiba bekövetkezési valószí-
nűségét csökkentjük (vagyis annak valószí-
nűségét, hogy úgy mondjuk ki a program 
hatását, hogy az a valóságban nem létezik). 
Ezzel együtt azonban növeljük a másodfajú 
hiba valószínűségét. Csökken tehát a teszt 
ereje, vagyis nő annak a valószínűsége, hogy 
bár az intervenció képes pozitív változások 
elindítására, a kutatás mégis azt a következ-
tetést vonja le, hogy a programnak nincs a 
társadalom számára érezhető eredménye. A 
szignifikanciaszint megválasztása így nem 

„módszertani precizitás” kérdése, hanem a 
kétféle hibázási lehetőség közötti mérlegelés 
eredménye, aminek státusa a program hatás-
vizsgálataiban jelentősen eltérhet a természet-
tudományokban megszokottól. A Fisher–
Neyman–Pearson-féle tradícióban az elsőfa-
jú hiba elkerülése valóban elsőbbséget élvez: 
inkább fogadjuk el gyakran a nullhipotézist, 
még ha az nem is igaz, minthogy öt (vagy 
egy) százaléknál gyakrabban utasítsuk el a 
nullhipotézist, ha az igaz. Kormányzati be-
avatkozások hatásvizsgálatai során azonban 
ez azt jelentené, hogy inkább döntsünk úgy, 
hogy nincs hatás, miközben van, minthogy 
az elhanyagolhatónál nagyobb valószínűség-
gel tulajdonítsunk hatást egy olyan program-
nak, aminek nincsen hatása. Abban az eset-
ben viszont, ha az intervenció nem valami 
teljesen új dolgot vezet be, hanem egy már 
alkalmazott gyakorlattal szemben kínál alter-
natívát, mint a mi esetünkben is, komoly 
érvek szólnak a kétféle hibázási lehetőség 
egyenrangúsága mellett, hiszen a tévesen 

megítélt „nincs hatás” komoly, társadalmi 
szempontból is jelentős törekvések leállítását 
eredményezheti. Úgy véljük, ezek az érvek 
alapot szolgáltatnak a program-hatásvizsgála-
tokban használt eljárásokhoz, de nyilvánval ó, 
hogy a diszciplínák közötti mély módszerta-
ni különbségek megértésére és elfogadására 
ennél alaposabb viták szükségesek. 

Az eredmények 
és a belőlük levonható következtetések

A hatásvizsgálat eredményei alapján megál-
lapítottuk, hogy a programiskolákban folyó 
integrált oktatás csökkenti a nem roma tanu-
lók romákkal szembeni távolságtartását. A 
programiskolákban a tanulók olvasáskészsé-
ge és továbbtanulási esélyei is kismértékben 
jobbak, akár a roma, akár a nem roma, akár 
a hátrányos helyzetű, akár a nem hátrányos 
helyzetű tanulókat tekintjük. Mindezek mel-
lett úgy tűnik, hogy a programnak jelentős 
pozitív hatása van valamennyi tanuló önér-
tékelésére, a sorsirányítás képességébe vetett 
hitére, valamint a nehéz helyzetekkel való 
megküzdési készségére; ami azért kiemelkedő 
eredmény, mert ez utóbbi készségek jelentősé-
ge a munkaerőpiacon és az élet más területe-
in is a kognitív készségekhez és kompetenci-
ákhoz mérhető. A különböző családi hátterű 
tanulókra gyakorolt hatás mértéke és meg-
nyilvánulási formája sokszor különböző, de 
hangsúlyoznunk kell, hogy egyáltalán nem 
találtunk olyan fejlődési területet, ahol a 
megfelelő pedagógiai módszerekkel támoga-
tott integrált nevelési környezet negatív ha-
tással lett volna a gyerekek bármely csoport-
jára nézve is, sőt, a gyerekek minden (etnikai 
hovatartozás és családi háttér szerinti) csoport-
ja vonatkozásában található olyan fejlődési 
terület, melyet a megváltozott oktatási/neve-
lési környezet pozitívan befolyásolt. 
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A mért hatások Kabai Péter szerint „nem 
tűnnek jelentősnek”, részben ezért nem tart-
ja indokoltnak a kutatási jelentés címében 
szereplő „sikeres program” jelzős szerkezetet 
(Kézdi – Surányi, 2008a). A hatásnagyságok 
megítélése során azonban több olyan szem-
pontot is érdemes figyelembe venni, amellyel 
Kabai Péter, úgy véljük, nem számolt. Az első 
az, hogy a társadalmi integrációt célzó okta-
tási programok sikerességét a probléma or-
vosolásának alternatív formáihoz érdemes 
viszonyítani. Ebből a szempontból hasznos 
lehet az összehasonlítás azon programok 
hatásával, amelyek felnőttkorban próbálják 
a hosszú távú munkanélkülieket rendszeres 
munkához juttatni. Hudomiet Péter és Kézdi 
Gábor (2008) az úgynevezett aktív munkaerő-
piaci programokkal kapcsolatban (képzési 
programok, foglalkoztatás-támogatási prog-
ramok, közcélú foglalkoztatás, aktív segítség 
a munkakeresésben) bemutatja, hogy a mód-
szertani szempontból megbízható vizsgálatok 
az esetek nagy részében elhanyagolható vagy 
legfeljebb kismértékű hatást mutatnak. Az 
általunk vizsgálat oktatási program ezek vi-
szonylatában a sikeres intervenciók körébe 
sorolható. A gyermekkorban történő beavat-
kozások nagyobb eredményessége egyébként 
nem meglepő. Számos nemzetközi kutatás 
bizonyítja mára azt, hogy a társadalmi integ-
ráció elősegítése és a hosszú távú életesélyek 
javítása céljaira az oktatáspolitikai beavatko-
zások hatásosabbak, mint a felnőttkorra 
irá nyuló programok (Heckman, 2006). 

A másik figyelembe veendő szempont az, 
hogy az oktatási befektetések kumulatív ha-
tása miatt a gyermekkorban történő kis el-
mozdulások is komoly, hosszú távon érvé-
nyesülő társadalmi hasznokkal járhatnak 
(Heckman – Masterov, 2007, valamint Surá-
nyi – Danis, 2010), különösen, ha egyszerre 

több dimenzióban történik elmozdulás, ame-
lyek egymást erősíthetik. 

A legfontosabb érv azonban arra, hogy az 
eredményeket az integrált oktatás szempont-
jából sikeresnek – de legalábbis biztatónak – 
tekintsük, az a tény, hogy a vizsgált társadal-
mi csoportok egyikében sem tapasztaltunk 
negatív eredményeket, sőt, minden csoport 
átlagos eredményeire pozitív hatással volt a 
programiskolákban folyó integrált oktatás. 
Ez azért jelentős felismerés, mert alapvető 
intuíciónk mellett számos kutatási eredmény 
is azt sugallja, hogy az integrált oktatásnak 
lehetnek vesztesei (a nem hátrányos helyze-
tűek). Costas Meghir és Mårten Palme (2005) 
például kimutatják, hogy a svéd alsó közép-
iskolai rendszer egységesítése és ezáltal integ-
ráltabbá tétele az 50-es években jelentősen 
megnövelte az intergenerációs mobilitást, oly 
módon, hogy segítette a hátrányos helyzetű 
tanulókat a nem hátrányos helyzetűek rová-
sára. Hasonló eredményeket találtak Tuomas 
Pekkarinen és mtsai (2009) Finnországra. 

E megfontolások miatt értékeljük jelen-
tős eredményként azt, hogy a programisko-
lákban folyó integrált oktatásnak, úgy tűnik, 
nem voltak vesztesei. Ez a különbség a prog-
ramiskolákban nagyobb teret nyert pe dagó-
giai módszerek szükségességét és egy ben 
hatékonyságát mutatja. Az említett svéd és 
finn beavatkozások ugyanis nem jártak együtt 
az általunk vizsgált programban alkalmazott 
pedagógiai szemlélet azonnali elterjedésével. 
Mindez arra enged következtetni, hogy ku-
tatásunkban nem egyszerűen „az integráció” 
hatásáról van szó, hanem mindazoknak a 
pedagógiai, oktatásszervezési és hozzáállásbe-
li különbségeknek a hatásáról, amelyek az 
integrált környezettel kölcsönhatásban a prog-
ramiskolákat mássá tették. Az eredmények 
pozitív értékelését árnyalja az a tény, hogy a 

programiskolák előnye több eredményválto-
zó esetében leginkább akkor mutatható ki, 
ha a roma tanulók aránya nem haladja meg 
a 20-30 (egyes esetekben 40) százalékot. E 
kö vetkeztetés az adatok korlátai miatt azon-
ban igen spekulatív, ezért robusztusságát és 
lehetséges okait hatásvizsgálatunk nyitva hagy-
ta további kutatások számára. Az elemzés 
(Kézdi – Surányi, 2008a, 9. fejezet) során 
hang súlyozzuk az eredmények bizonytalan-
ságát. Az elemzés egyik fontos korlátja, hogy 
kvadratikus függvényformát illeszt az osztály 
összetétele és az eredményváltozók kapcsola-
tára, ami nyilvánvalóan óvatosságra int. Idéz-
zük: „minthogy évfolyamonként bázis/kont  roll 
bontásban mindenütt 4050 esetszámról van szó, 
a nemlinearitásokat nem lehet megbízhatóan 
becsülni, ezért messzemenő következtetéseket 
belőlük levonni nem szabad.”

A mintavételre, 
a programhatásidentifikációjára 
és a mérőeszközökre vonatkozó kritikák

Kabai Péter többi kritikája a hatásvizsgálat 
mintavételére, a programhatás identifikáció-
jára és a mérőeszközök kiválasztására, validá-

lására és standardizálására vonatkozik. Ezek-
re a részletek ismertetése nélkül hitelesen nem 
tudunk itt válaszolni. Az olvasó ezért két rész-
letes cikkünk olvasásával alkothat véleményt 
a szakmai vitában megjelenő eltérő álláspon-
tok megalapozottságáról.

Záró gondolatok

Tisztában vagyunk mindazzal a felelősséggel, 
amit a hatásvizsgálat módszertani követelmé-
nyei és a levonható következtetések körülte-
kintő mérlegelése ruház ránk. Úgy érezzük 
ugyanakkor, hogy Kabai Péter nem vetett 
számot azzal a felelősséggel, ami a sok esetben 
nem megfelelően megalapozott kritikáinak 
társadalmi hatásaival jár. Az alaptalan, nem 
megfelelő körültekintéssel megírt kritikák 
nemcsak a kutatásnak és magának a prog-
ramnak a megtervezésében és kivitelezésében 
részt vevők számára sértőek, hanem negatív 
hatással vannak az akadémiai kutatások álta-
lános megítélésére, éppúgy, mint esetünkben 
maguknak az etnikai integrációs törekvések-
nek a társadalmi fogadtatására is. 
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Majdnem harminc évvel az első beszélgeté
sünk után1 itt ülünk megint Budapesten, és 
úgy tűnik nekem, hogy elemzéseinek, előre
jelzéseinek többsége a világrendszer átalakulá
sával kapcsolatban beigazolódott. Már akkor 
hangsúlyozta, hogy a világrendszer egy 
alapvető transzformációs fázisban van, és 
hogy ez az átalakulás évtizedeket fog igénybe 
venni. Egyik könyvének alcímében a nagy 
átalakulás korszakát 1945 és 2025 közé teszi. 
Máshol hosszabb transzformációról is beszél. 
Hol tartunk most? Nem vagyunk túl messze 
2025től akár konkrét akár metaforikus 
értelemben. De vajon egy új rendszer felé vagy 
a káosz és szétbomlás fokozódása felé tartunk?

Ez valójában nem alternatíva. Egyre mélyebb-
re süllyedünk a káoszba és egyben egy új 
rendszer felé megyünk – általában 2050-re 
teszem annak időpontját, hogy a dolgok 

Interjú

megállapodnak és egy új rendszer alakul ki. 
De határozottan állíthatom, hogy már egy jó 
ideje káoszban vagyunk és ez a káosz egyre 
láthatóbbá válik az idő múlásával. Tehát a 
káosz már jó ideje jelen van, de az emberek 
csak most kezdik érzékelni. Ez a különbség.

Lát valami fényt az alagút végén? 
Mik a pozitívnak nevezhető perspektívák? 
Az embereket most, hogy már érzékelik 
a válságot, nagyon foglalkoztatják az 
alternatívák. Ez Magyarországon 
különösen jól érzékelhető.

A meghatározó analitikus modell a komple-
xitás oldalán található. E szerint a rendszerek 

– minden lehetséges típusú rendszer – egy 
ponton elkezd távolodni az egyensúlytól, ám 
a rendszerhez tartozó struktúrák visszairányít-
ják őket az egyensúly felé. Azonban a kilen-
gések egyre messzebbre és messzebbre visznek 
az egyensúlytól, és eljutnak addig a pontig, 
ahol az egyensúly visszaállításáért felelős 
struktúrák már nem eléggé erősek és hatéko-
nyak, és ekkor a rendszer nagyon erős inga-
dozásba kezd. És rendszerint ekkor indul el 
a szétválás (bifurkáció) folyamata. Technikai 

1 Miszlivetz Ferenc első interjúja Immanuel Wallerstein-
nel 1989-ben készült Budapesten. Ezt követte egy 
1990-es és egy 2000-es interjú. Az itt közölt beszélgetés 
sorrendben a negyedik. A négy interjú és egy Wal ler-
stein tudományos eredményeit elemző tanulmány 
nemsokára könyv formájában is megjelenik.
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